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Telkens bij het verschijnen van een 
editie van de wijkkrant zal aan één 
van de leden van de Wijkvereniging 
Elderveld een bloemetje worden 
uitgereikt. Het doel hiervan is het 
leveren van een bijdrage aan de 
onderlinge band tussen leden, bestuur 
en wijkkrant. Het lot beslist wie er voor 
een bloemetje in aanmerking komt! 

Dit keer is de gelukkige...
Mevrouw Slaats en zoon Kristof

MEVROUW SLAATS EN ZOON KRISTOF

E E N  B L O E M E T J E  V O O R  E E N  L I D !

Het overleg van de omwonenden met de gemeente over de mogelijke 
verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar Park de Steenen Camer 
verkeert in een impasse. Begin juli hadden wij een gesprek met de 
wethouder Cathelijne Bouwkamp op het stadhuis. Daarin beloofde zij 
de wijk een uitgewerkt plan voor de inrichting en het gebruik van het 
natuurveld en een gedegen onderzoek naar de geschiktheid van de 
locatie. Daarna zou de gemeente met alle betrokken partijen in de wijk 
afzonderlijk overleggen over het plan. Pas daarna zou KW37 haar plan 
aan de wijk mogen presenteren (zie ook pagina 19, red.). Nu blijkt dat 
Bouwkamp terugkomt op haar beloftes. Er komt geen uitgewerkt plan 
op basis van een gedegen locatie-onderzoek. In plaats daarvan komt 
KW37 eerst met een ‘visie’ op de inpassing van het terrein en de  
samenwerking met de omgeving. Deze visie mogen de betrokken  
partijen dan met de kunstenaars bespreken (en niet meer met de  

gemeente). De rol van de gemeente is ingeperkt tot het ‘ophalen van 
reacties’ uit de wijk. Ook bij de noodzakelijke wijziging van het ‘groene’ 
bestemmingsplan maakt de wethouder een terugtrekkende beweging. 
Vóór de zomervakantie probeerde Bouwkamp de verhuizing van KW37 
‘via de achterdeur’ met een gedoogvergunning te regelen.  
Dat hebben wij gelukkig weten te verhinderen. Begin juli beloofde de 
wethouder beterschap. Ze gaf aan de koninklijke weg van een  
bestemmingsplanwijziging te willen bewandelen. Daar gaan meestal 
jaren overheen. Nu dreigt de wethouder weer met een ‘snelle’  
omgevingsvergunning. Al deze inperkingen van de participatie van de 
wijk waren voor ons en enkele andere partijen aanleiding het overleg 
met de gemeente op te schorten tot na de ontvangst van het beloofde 
plan voor de inrichting en het gebruik van het veld. Zie voor meer  
informatie onze website www.elderveldhoudenzo.nl

Van harteproficiat!

Editie Kopijsluiting Verschijningsdatum
Ed. 6 27 november c. 19 december

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a - 6843 HG  Arnhem
E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

ELDERVELD NIEUWS IN 2020
Als lid van de wijkvereniging geniet u korting op het cursusgeld van onze 

cursussen en workshops. En u draagt met uw lidmaatschap bij aan het 

verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk en het bevorderen van de 

goede verstandhouding tussen de wijkbewoners. Bovendien maakt u 

het mede mogelijk dat de wijkvereniging activiteiten op sociaal, sportief, 

cultureel en educatief vlak organiseert. Het lidmaatschap kost slechts  

€ 10,= per jaar per huishouden. U meldt zich aan als lid aan bij  

Wijkverenging Elderveld, Leimuidenplaats 22a, 6843 HG Arnhem,  

Telefoon 026-3810798 E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

LID WORDEN VAN DE WIJKVERENIGING?

C U R S U S S E N  E N  W O R K S H O P S

Bloemschikken - Workshops 
- donderdag 12 en 19 november en 10 december
Bloemschikken - Workshop Kerststuk 
- woensdag 16 december
Computergebruik voor beginners - dinsdagochtend/ 
-middag of woensdagochtend/-middag
Digitale videobewerking met Pinnacle Studio  
- woensdagavond
Eerste hulp aan kinderen + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond
Hartreanimatie + bijscholing  
- maandag- of donderdagavond

Spaans voor beginners plus (AI ERK)  
- zaterdag 11.00 - 13.30 uur

U kunt nog instromen bij:
Active Body - woensdag van 18.15 - 19.15 uur
Conditiegym - donderdagochtend
Engels basis/vervolg - dinsdagavond
Engels conversatie - dinsdagavond 
Frans beginners - donderdagavond
Frans conversatie voor gevorderden - donderdagavond
Schilderen en tekenen - dinsdagmiddag
Schilderen en tekenen open atelier - dinsdagavond

COVID-19: De Cursuswerkgroep volgt de voorschriften en adviezen van de overheid. Wilt u het coronaprotocol inzien?  
Ga dan naar www.elderveldnieuws.nl met als zoekwoord coronaprotocol. Voor nadere informatie over deze cursussen en/of  
workshop kunt u de Wijkvereniging Elderveld bellen, tel. 381 07 98 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl.

Vlak voor de sluitingsdatum bereikte de redactie het volgende bericht van de omwonenden van het gemeenteveld.

Houders GelrePas 2020 krijgen 50% korting op maximaal twee cursussen/workshops per jaar!  

LAATSTE NIEUWS 
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Rijnstate vraagt patiënten, bezoekers en medewerkers 
een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan het 
ziekenhuis. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers 
vanaf dertien jaar. Medewerkers van Rijnstate dragen 
ook een mondneusmasker.

Hiermee geeft Rijnstate gehoor aan het dringend advies 
van de overheid om een mondneusmasker te dragen in 
publiek toegankelijke binnenruimtes. Daar horen ook  
ziekenhuizen bij. 
Als bezoekers zelf geen mondkapje bij zich hebben,  
krijgen ze er een bij de ingang van het ziekenhuis.  
Ze houden dit mondneusmasker gedurende het hele  
bezoek op. Bezoekers die klachten hebben, worden  
in principe niet toegelaten.

Voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis  
geldt dat ze alleen buiten hun eigen kamer een  
mondneusmasker dragen.

Bovenstaande maatregelen zijn aan verandering  
onderhevig. Wijzigingen in landelijke en regionale  
maatregelen en het verdere verloop van de corona- 
epidemie kunnen maatregelen en afspraken veranderen.

 
VIERING SINTERKLAAS EN KERST 

Of het Sinterklaasfeest en de Kerstmarkt 
doorgaan, is gezien Corona nog uiterst onzeker.

Aanvang:  20:00 uur  
Locatie:  kantoor Leimuidenplaats 22a Arnhem

AGENDA 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Notulen ALV 30 september 2019 
3. Mededelingen 
4. Jaarrekening / verslag kascontrolecommissie 
5. Verkiezing kascontrolecommissie 
6. Begroting en contributie 

7. Organisatie activiteiten 2021 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
De jaarstukken liggen vanaf 1 november a.s. op het  
kantoor ter inzage.

In verband met de coronamaatregelen, verzoeken wij u 
zich vóór 15 november a.s. per mail aan te melden bij de 
wijkvereniging (wijkver.elderveld@hetnet.nl).  
Zo nodig wordt een andere locatie gekozen.

BERICHT VAN DE VOORZITTER

MONDKAPJE OP  
IN RIJNSTATE

WIJKVERENIGING ELDERVELD  
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 NOVEMBER 2020

Het ging een paar maanden redelijk 
goed met Corona. Maar nu neemt 
het aantal besmettingen en zieken-
huisopnames weer onrustbarend 
toe. Inmiddels zitten we midden in 
de tweede coronagolf.

De overheid heeft weer een tweede intelligente lock-
down afgekondigd om de zorg capaciteit te ontzien en 
de ouderen te beschermen. Maar als wij Nederlanders 
ons gedrag niet snel veranderen, wacht ons een sombere 
winter. Deze herfst heeft Wijkvereniging Elderveld de  
cursussen weer vol enthousiasme opgestart.  
Het verheugt ons dat de lessen weer even gretig aftrek 
vinden als vóór de coronacrisis. Er is echter wel het een 
en ander veranderd. De Wijkvereniging voelt zich mede 
verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid  
van onze leden. Daarom hebben wij verschillende  
maatregelen genomen. 

Er is een coronaprotocol opgesteld dat u aantreft op de 
website www.elderveld.nl (zoekterm coronaprotocol). 
Het bevat regels en adviezen voor docenten en cursisten. 
Wij hopen dat iedereen zich eraan zal houden. Ook al is 
dat soms lastig. 

Bij de ingang van het verenigingsgebouw 
op de Leimuidenplaats staat nu een  
desinfectiezuil met contactloze  
alcoholdispenser. 

De desinfectiezuil in het  
verenigingsgebouw

Er is een CO2-meter aangeschaft die aangeeft of er  
(extra) geventileerd moet worden. Ook zijn er in het 

leslokaal voldoende desinfecterende en 
middelen aanwezig. En we stellen spat-
schermen voor docenten ter beschikken. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
de lessen veilig en verantwoord verlopen.

De aangeschafte CO2-meter

Het bestuur van de Wijkvereniging wenst eenieder goede 
en vooral coronavrije wintermaanden.
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Een van de langste voetpaden in Elderveld heeft nieuw 
plaveisel gekregen. Het gaat om het pad dat vanaf de 
kruising Leidenweg/Rotterdamsingel in oostelijke  
richting naar het stadsbos loopt en aldaar afbuigt  
naar het Noorden richting Elderhofseweg.  
Het ziet er nu weer mooi en verzorgd uit. Dat was  
hard nodig want door wortelwerking en het gebruik 
door de tijd was het een soort struikelpad geworden. 

 
Ik heb het pad weer in mijn wandelroute opgenomen.  
Als je ouder bent moet je gaan opletten waar je je  
benen neerzet omdat je signalen van boven niet altijd 
even oplettend zijn. Is mij al een keer gebeurd dat ik  
even niet oplette en ik op mijn gezicht viel.  
Gevolg een kapotte bril en het aangezicht geschaad.  
Er was niets gescheurd aan mijn hersenpan, dan alleen 
flink wat bloed. Ik heb waarschijnlijk een harde kop.  
 

 
De nieuwe bril kostte 455 euries. Zal je mij niet over  
horen klagen. Ik wandel tevreden met mijn nieuwe bril 
over het prachtig geëgaliseerde pad. 

Mooi dat de gemeente dat doet. Maar we hebben er  
met z’n allen toch ook voor betaald?  
Waar voor je geld heet dat.

Klaas Vaak

NIEUW PLAVEISEL  
VOETPAD DOOR ELDERVELD 

ZUID EN OOST

Waren jullie eind augustus ook zo blij dat de hittegolf  
voorbij was? Mijn planten en ik ook. Ben zuinig met het 
sproeien geweest. Sommige planten hebben het overleefd, 
andere hebben het loodje gelegd, helaas. Mijn fuchsia staat 
nu nog welig te bloeien (13-10-2020). Ben veel in huis en in 
de tuin bezig geweest. Ik ben echt een buiten mens.

Hoe lang zal dit nog duren. Er zijn mensen die zeggen: 
hou op met dit hele gedoe. Ik heb onderhand ook zo mijn 
twijfels. Is de politiek nog wel goed bezig? Wie kunnen wij 
geloven en wie niet? Ik zit af en toe met de handen in het 
haar. Zelfs een minister kan in de fout gaan, jullie weten wel 
wie ik bedoel. Maar wij laten ons toch niet kisten?  
Ons leven is te mooi, ondanks alle perikelen die ons nog te 
wachten staan. We hebben alleen ons zelf er mee als wij 
ons niet aan de regels houden. Er blijft genoeg speelruimte 
over om goed bezig te zijn, vind ik.

Lieve groeten, 
Puk van de Petteflet  

Er gebeurt veel in onze geliefde wijk en in uw en onze  
Heemtuin. De Gaanderij, u weet dat dit een ontmoetingsplek 
is voor alle Eldervelders. Het duurt alleen nog wel een  
tijdje voor u naar binnen kunt. Uw en onze tuin is wel te  
bezoeken, kom gerust kijken op woensdagmiddag.  
In uw en onze heemtuin zijn wij bezig met een grondige 
najaarsschoonmaak . Wij hebben de vijver bevrijd van te veel 
riet. Dat was echt wel nodig. Er zijn ook weer de nodige liters 
water bijgevuld in de vijver.

De bedden aan de Pettenstraat krijgen een goede  
opknapbeurt om er volgend jaar weer stralend bij te staan. 
Onze bijen zijn tot eind september nog naarstig bezig  
geweest met verzamelen van nectar en stuifmeel als  
wintervoer voor zichzelf. Onze imkers Joop en Meta kunnen 
u veel bijzondere wetenswaardigheden vertellen over de  
honingbijen; Joop is veelal ook op woensdagmiddag  
aanwezig in uw en onze heemtuin.

Groeten, 
Mimi en de Heemtuingroep

D A G  E L D E R V E L D E R S D A G  B U U R T B E W O N E R S
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EEN OMHEIND  
HONDENSPEELVELD IN ELDERVELD?

MAAR WAAR DAN? 
Op initiatief van een wijkbewoner is onlangs een  
enquête gestart naar de behoefte aan een omheinde  
hondenspeelplaats in Elderveld (zie pagina 14 en 15).  
Dit nadat een soortgelijke enquête twee jaar geleden op 
niets was uitgelopen. Toen was de beoogde locatie het 
gemeenteveld in Park de Steenen Camer.

Een omheind hondenspeelveld in Elderveld lijkt een prima 
idee. Er zijn namelijk nogal wat honden die slecht naar hun 
baasjes luisteren. De eigenaren hoeven dan niet meer bang 
te zijn dat hun hond wegloopt, onder een auto komt, fietsers 
lastigvalt of watervogels opjaagt. Een verschil met de vorige 
enquête is dat er nu geen locatie genoemd wordt. Die zal 
later in overleg met wijkbewoners en gemeente bepaald 
worden, afhankelijk van de uitkomst van de nieuwe enquête. 

Het hondenspeelveld in Park Lingezege 
Een mooi voorbeeld van een omheind hondenspeelveld  
bevindt zich in Park Lingezege. Er staan leuke speeltoestellen 
voor de honden zoals slalompoortjes, stapstenen, een  
wipwap en enkele graafkuilen. Het speelveld ligt midden  
in het groen, ver van de bebouwing van De Schuytgraaf.  
Daar heeft dus niemand last van. Het zou fijn zijn als er  
ook zo’n plek in Elderveld zou kunnen komen. 

Omheind hondenspeelveld in Park Lingezege

Maar is er nog wel plek in Elderveld?  
De initiatiefnemer van de enquête stelt dat Elderveld veel 
‘mooie grasveldjes’ heeft waar honden kunnen spelen.  
Maar is dat wel zo? De laatste jaren heeft al veel groen plaats 
moeten maken voor woningbouw. Dit roept de vraag op 
waar zich die nog overgebleven ‘mooie grasveldjes’ dan  
zouden bevinden. Hieronder een nog onvolledig overzicht 
van locaties die mogelijk in aanmerking komen voor een  
omheind hondenspeelveld:  
•  Het grasveld tussen de Kolk van Schouten en de  

Alkmaarsingel (hier was al eerder een hondenspeelveld)
• Het grote grasveld bij De Stoeterij aan de Elderhofseweg
•  De lange smalle strook grasland bij het zonnepanelenveld 

naast de waterzuivering
•  Het grasveld begrensd door Krommeniehof,  

Overveenstraat en Koewei

•  Het grasveld begrensd door Elderhofseweg, Warmondpad, 
Wieldrechtpad en Rotterdamsingel

•  Het grasveld aan Leidenweg 10-16 (waar de gemeente nu 
huizen wil bouwen)

•  Het grasveld in het Zuidelijke deel van de Waterspeeltuin 
(ook wel Spelderveld genoemd)

•  Het gemeenteveldje aan de Drielsedijk (waar de gemeente 
wooneenheden en werkplaatsen van KW37 wil neerzetten) 

• Waar nog meer? 

Vrijwel al deze grasvelden bevinden zich vlak bij huizen.  
En vaak wordt het gras al intensief gebruikt door bewoners 
en soms ook verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan het  
gemeenteveld dat onmisbaar is voor wijkbewoners  
(struinen, sporten, spelen), de Scouting (speelveld) en de 
Kynologenvereniging (speur- en jachttrainingen).  
Omwonenden zullen zonder twijfel bezwaar maken tegen 
een hondenspeelveld in hun ‘achtertuin’, bijvoorbeeld  
vanwege geluidsoverlast door blaffende honden,  
waardevermindering van hun huizen, druk op de beperkte 
parkeergelegenheid et cetera. 

En waar kan een hondenspeelveld dan misschien wel?  
Bij de Stoeterij aan de Elderhofseweg bevindt zich een  
grasveld van vier voetbalvelden groot.  Op dit kale ‘grasfalt’ 
wordt nu nog mest uitgereden. Er zijn echter initiatieven 
om het perceel open te stellen voor de wijk. Er zou dan een 
voedselbos komen met o.a. fruitbomen, notenbomen en een 
groentetuin à la de Stadslandbouw aan de Mooieweg.  
Hier zou een omheind hondenspeelveld misschien wel  
kunnen. Maar dan wel zo ver mogelijk van de huizen van de 
Aalsmeerhof. Overigens zijn er ook wijkbewoners die het 
grasveld bij de Stoeterij in zijn oorspronkelijke staat willen 
herstellen. In de hoop dat de weidevogels dan weer terug- 
komen. En daar past een hondenspeelveld dan weer niet bij. 

Een voedselbos met een hondenspeelveld bij de Stoeterij lijkt 
een verrijking voor de wijk. Echter, de toenemende  
woningnood zou de overheid ertoe kunnen dwingen om  
ook hier woningen te bouwen. De tijd begint dan ook te  
dringen. Nu nog heeft het gebied een agrarische  
bestemming. Het zou mooi zijn als het bestemmingsplan 
stadslandbouw mogelijk zou maken. Elderveld is de laatste 
twee jaar immers al veel groen kwijtgeraakt, denk  
bijvoorbeeld aan het station (school), de Leidenweg  
(seniorencomplex) en Wassenaarweg (blijf-van-mijn-lijfhuis).

Wilt u uw mening over een omheind hondenspeelveld in  
Elderveld kenbaar maken?  
Ga dan naar de enquête via de link www.elderveldnieuws.nl/
wijkplatform/hondenspeelveld-in-elderveld/ 
 
Wilt u meer weten over de mogelijke nadelen van een  
omheind hondenspeelveld, ga dan naar:  
www.elderveldnieuws.nl/wijkplatform/maar-wat-zijn-de- 
nadelen-van-een-omheinde-hondenlosloopplaats/
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Beste wijkbewoners,  
Wethouder Bouwkamp is van plan om kunstwerkplaats 
KW37 te verhuizen naar Park de Steenen Camer. Op het 
mooie grasveld in het midden van het park komen dan 
woningen en werkplaatsen! Met ernstige gevolgen voor 
recreatie, natuur, landschap, omwonenden, Kynologen-
vereniging, Scouting en Pannenkoekenrestaurant (zie ook 
het artikel op de onderste helft van deze pagina, red.). 

TEKEN ONZE PETITIE 
Wilt u ook dat Park de Steenen Camer blijft zoals het nu 
is? Steun dan onze petitie. Wij zorgen ervoor dat uw stem 
door burgemeester, wethouders en raadsleden gehoord 
wordt. Uiteraard kunt u ervoor kiezen dat u volledig ano-
niem blijft. Niemand krijgt dan te zien dat het uw stem is. 

Wilt u of overweegt u onze petitie te tekenen?  
Scan dan de QR-code met uw mobieltje en u 
wordt direct doorgeleid naar de petitie.  
Wilt u zich eerst uitgebreid informeren,  
bezoek dan onze website  
https://elderveldhoudenzo.nl/

Wie zijn wij?  
Wij vertegenwoordigen een grote groep wijkbewoners  
die in de buurt van Park de Steenen Camer wonen.  
Samen met o.a. de Kynologenvereniging en de Scouting 
proberen wij wooneenheden en werkplaatsen in ons 
mooie landschapspark te verhinderen. 

Met vriendelijke groet, 
Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, Jasper Wienk,  

Dick Roest en Rudi Hemmen 

Beste wijkbewoners,  
Al meer dan dertig jaar komen gasten van heinde en ver 
naar ons Pannenkoekenrestaurant. Het is gevestigd in 
een prachtig monumentaal pand aan het Hannesstraatje 
in Elderhof. Zeer regelmatig horen wij van onze gasten 
dat zij genieten van de rust op het terras midden in de  
natuur. De mogelijke verhuizing van kunstwerkplaats 
KW37 naar het gemeenteveld in Park de Steenen Camer 
zien wij echter met grote zorg tegemoet. Via deze weg 
informeren wij u over onze bezwaren (die wij onlangs in 
een brief aan burgemeester, wethouders, raadsleden en 
fractievolgers kenbaar gemaakt hebben).

Ons restaurant ligt op een steenworp afstand van de plek 
waar KW37 wooneenheden en werkplaatsen wil realiseren 
en evenementen wil houden. De werkzaamheden in en 
rond de werkplaatsen - o.a. metaalbewerking en  
kettingzagen - gaan gepaard met ernstige geluids- en  
andere overlast. De kans is groot dat onze gasten zich  
hieraan storen en ons restaurant en terras zullen mijden, 
met inkomstenderving als logisch gevolg. 

Oneigenlijk en oneerlijke concurrentie 
Wij verwachten dat KW37 een theetuin zal exploïteren  
(net als op het Merwedeterrein en de Schuytgraaf).  
Daar kunnen passerende automobilisten, fietsers en  
wandelaars dan tegen een klein prijsje iets drinken en  
nuttigen. Wij zien de komst van KW37 als een vorm van  
oneigenlijke en oneerlijke concurrentie. Dankzij de  
onbaatzuchtige financiële steun van de gemeente hebben 
de kunstenaars immers nauwelijks vaste lasten; zij betalen 
naar verhouding weinig huur voor wonen en het gebruik 

van het veld. Op deze manier kunnen zij de prijzen laag 
houden, terwijl wij als zelfstandige horecaonderneming 
marktconforme prijzen in rekening moeten brengen om 
het hoofd boven water te houden. Wij vragen ons af  
hoeveel klanten ons trouw blijven als zij vlak in de buurt 
aanmerkelijk goedkoper terecht kunnen. 

Wethouder in gebreke gebleven 
Wij hebben kennis genomen van de raadsbrief van de  
omwonenden en de daaropvolgende raadsvragen aan  
burgemeester & wethouders van wijkbewoner en raadslid 
Nico Wiggers. Ook bij ons heeft de informatie die de  
projectleider recentelijk via de telefoon aan de omwonen-
den verstrekte tot verwarring en commotie geleid. En ook 
wij zijn van mening dat de wethouder ernstig in gebreke 
is gebleven bij het nakomen van de gedane toezeggingen 
(zie pagina 19, red.). Wij hebben het overleg met de wet-
houder dan ook opgeschort tot na de ontvangst van het 
beloofde plan voor de inrichting en het gebruik van het  
gemeenteveld. Daarnaast zullen wij ook na ontvangst van 
het plan niet meer mondeling maar alleen nog via de mail 
met de gemeente c.q. projectleider communiceren.  
Dit om nieuwe ‘miscommunicatie’ te voorkomen. 

Wij hopen dat wij de wijkbewoners hiermee voldoende 
geïnformeerd hebben over onze zorgen en bezwaren. 

Cris en Stijn van den Hoek, Jantien van Kalkar

Eigenaren Pannenkoekenrestaurant,  
Hannesstraat 2 (Drielsedijk) in Elderveld 

www.desteenencamer.nl

TEKEN ONZE 
PETITIE! 

EN RED HET NATUURVELD IN PARK DE STEENEN CAMER.

EIGENAREN PANNENKOEKENRESTAURANT TEGEN 
VERHUIZING KW37 NAAR PARK DE STEENEN CAMER
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HELP!! 
PARK STEENEN CAMER BEDREIGD

DOOR WONINGEN EN WERKPLAATSEN

Het gemeenteveld 
Het gemeenteveld ligt tussen het trai-
ningsveld van de Kynologenvereniging en 
de bebouwing van Elderhof. Het veld sluit 
aan op het natuurgebied Meinerswijk en 
de boomgaard. Wijkbewoners hebben 
het terrein samen met de gemeente  
ingericht als recreatie- en natuurgebied. 
Het ‘groene’ bestemmingsplan staat  
bewoning en bebouwing niet toe.  
Wij hebben een video 
gemaakt die laat zien 
hoe waardevol het 
gebied is. Ga naar  
https://bit.ly/2UXRl4s 
of scan met uw  
mobieltje de QR-code. 

Wat houdt het plan van de gemeente 
precies in?  
Uit overleg met de kunstenaars is geble-
ken hoe zij het veld willen inrichten en 
gebruiken. Hun plan voorziet in:  
•  Zes woningen voor in totaal tien  

personen, een tiental werkplaatsen, 
theater, buitenpodium, beeldentuin  
en moestuin;

•  Allerlei bouwsels, onder andere voor 
paarden, pony’s en kippen; 

•  Afgrenzing van het terrein met hekwerk 
of een ondoordringbare houtwal;

•  Een breed aanbod aan commerciële 
activiteiten, zoals cursussen, workshops, 
muziekevenementen op het buiten- 
podium, kettingzaagevenementen voor 
mannen en kampvuuravonden.

KW37 in de Schuytgraaf vanuit de lucht 
(foto: Google) 

De direct omwonenden van het  
natuurgebied en de aanliggende  
verenigingen zien grote bezwaren,  
zoals verlies van recreatiemogelijk- 
heden, verstoring van natuur en  
landschap en ernstige geluids- en  
andere overlast. 

Verlies van recreatiemogelijkheden 
Voor Eldervelders is het natuurgebied 
een oase van rust en ruimte in een 
drukke wijk. Jong en oud maken  
regelmatig gebruik van dit unieke stuk 
groen om te spelen, te sporten, elkaar  
te ontmoeten, te struinen en te  
wandelen. Voor de Scouting en de 
Kynologenvereniging heeft de komst 
van KW37 desastreuze gevolgen  
(zie ook pagina 3 en 6, red.).

Verstoring van natuur en landschap 
Nu nog biedt het natuurgebied rust en 
ruimte voor vele diersoorten, zoals  
bever, hermelijn, vos, marter, ransuil, 
specht, ijsvogel en vleermuis.  
Nu nog wordt het gras natuurvriendelijk  
gemaaid. Met als resultaat kleurrijke 
soorten zoals Grote teunisbloem,  
Jacobs-kruiskruid, Heelblaadjes en  
Gewone Agrimonie (en vele insecten 
die bijvoorbeeld de eikenprocessierups 
te lijf gaan).  
 
Nu nog past het natuurgebied in het 
Betuwse polderlandschap van dijken, 
bloemrijke graslanden, populieren  
en knotwilgen.  
De komst van woningen, werkplaatsen, 
bouwsels, rommelhoekjes en herrie 
betekent een ernstige verstoring van 
natuur en landschap. 

Werkplaats op het Merwedeterrein

Geluids- en andere overlast 
De activiteiten in de werkplaatsen lijken 
sterk op die van bouwvakkers, metaal-
bewerkers en bosarbeiders. Het werk 
aan de reusachtige beelden uit metaal, 
steen of hout is verbonden met geluids-
overlast die tot ver in de wijk hoorbaar 
zal zijn. Rond de werkplaatsen is het  
een rommeltje vanwege de opslag van 
roestig metaalschroot, hout, steen, plas-
tic en andere materialen. Dit alles is in 
strijd met het ‘groene’ bestemmingsplan.
De evenementen op het buitenpodium 
en de overige openluchtactiviteiten  
zullen niet geruisloos plaatsvinden.  
Directe omwonenden - onder andere 
van Koewei, Postmeesterwei en  
Reurikwei - verwachten overlast van 
huiswaarts kerende bezoekers die deel-
namen aan festiviteiten in de avonduren.

Oproep aan bewoners 
Wij vragen alle Eldervelders mee te helpen 
om het plan te verijdelen. Een groep  
enthousiaste buurtbewoners is bereid om 
handtekeningen te verzamelen. Het kan 
zijn dat zij ook bij u aan de deur komen. 
Wij hopen dan op uw steun. Een mogelijk 
geschikt moment is voorafgaand aan de 
raadsvergadering over KW37 waarvan de 
datum nog niet bekend is.

Eerder in Elderveld Nieuws stond een kort bericht over de eventuele verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar het ge-
meenteveld. Dat ligt midden in het mooie polderlandschap van Park de Steenen Camer. Inmiddels hebben wij - een groep 
van zo’n 120 omwonenden - en diverse andere belanghebbenden de gemeente laten weten tegen de bouw van woningen 
en werkplaatsen te zijn (o.a. Kynologenvereniging, Scouting, Wijkplatform, Werkgroep Steenen Kamer, Vereniging Vrien-
den van Meinerswijk en Pannenkoekenrestaurant). Mede uit hun naam hebben wij een flyer met onze bezwaren bezorgd 
op 1900 adressen in Elderveld-Noord. Hierna enkele passages uit deze bewonersbrief. De volledige versie vindt u onze 
website www.elderveldhoudenzo.nl

CONTACT 
Wilt u meer informatie, ga dan naar onze website www.elderveldhoudenzo.nl 
Wilt u actief meedenken of meewerken, laat ons dat dan weten per e-mail:  
bewoners@elderveldhoudenzo.nl

Elderveld wijkkrant ed aug 2020_04.indd   5 19-08-20   16:08
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06 83 33 48 24
24 uur per dag bereikbaar

contact@stefanboddenberg.nl 
stefanboddenberg.nl

‘Een buitenlocatie bij een boerderij in plaats van de standaard aula 
in het crematorium, omdat je vader genoot van het boerenleven.’

Ik ben trotse inwoner van Elderveld en werkzaam voor de hele regio.
Heb je vragen? Mail, bel of app me gerust of plan een gratis voorgesprek in.

Mijn missie is dat het afscheid een ultiem 
portret wordt van wie jouw dierbare was.

Geen plakje cake, maar een stuk versge-
bakken appeltaart, omdat oma er zo van 

hield om dit voor jullie te bakken. Een bui-
tenlocatie bij een boerderij in plaats van de 
standaard aula in het crematorium, omdat 
je vader genoot van het boeren leven. Een 
sjoelbak in de koffieruimte, omdat je oom 
onverslaanbaar was in dat spel. De kinde-
ren met spelmateriaal op een bijzondere 

manier betrekken bij het afscheid.

Van verpleegkundige 
naar uitvaartbegeleider.

Voordat ik uitvaartbegeleider werd, werkte ik al 
jaren als verpleegkundige. Met veel passie zorgde 

ik voor mensen, vaak in de laatste levensfase. Als uit-
vaartbegeleider zorg ik ook ná het overlijden goed 

voor families en nabestaanden. Ik geef je de rust en 
de ruimte om op jouw manier afscheid te nemen.

 
De uitvaart laten verzorgen door je verzekeraar? 
Dacht het niet! Kies voor een uitvaart op maat en 

laat mij je helpen.

Ik ben Stefan Boddenberg. Als dertiger wil ik een vernieuwend geluid laten klinken in de uitvaartwereld.

Containers open zonder afvalpasje
Patricia vraagt in haar petitie om alle ondergrondse  
containers weer toegankelijk te maken zonder dat je een 
afvalpasje nodig hebt. Zij kan zich voorstellen dat het pasje 
blijft bestaan, om te voorkomen dat containers door  
mensen van buiten Arnhem kunnen worden gebruikt.  
Van het betalen van een bedrag van 80 eurocent voor elke 
keer dat je er een zak in gooit, wil ze echter af.

Grofvuil ophalen
Hopman stelt ook voor om in Arnhem één à twee keer per 
maand weer grofvuil aan huis op te halen. Nu rijden wagens 
van afvalverwerker Suez dagelijks uit om naast de containers 
gedumpt grofvuil op te halen. ,,Dat kost de gemeente veel 
meer’’, denkt Hopman.

Petitie ondertekenen?
Patricia stelt voor dat de ondergrondse containers weer 
open gaan zonder pasjes, dat de opening weer 60 liter 
wordt, dat er per huishouden een vast bedrag per jaar  
gerekend wordt, dat Gelrepas houders en ouderen een  
korting krijgen en minima kwijtschelding en dat er één of 
twee keer per maand grof vuil wordt opgehaald. 

Bent u het daarmee eens en wilt 
u de petitie ondertekenen? 
Ga dan naar www.petities.nl  
met als zoekwoord diftar. 

(bron: Facebook Rocky Merdeka)

Uit frustratie over de vervuiling rond ondergrondse straatcontainers voor restafval is 
een nieuwe petitie geopend tegen het afvalbeleid van de gemeente Arnhem.  
Initiatiefnemer Patricia Hopman uit Elderveld vraagt stadgenoten onder meer om  
een pleidooi te steunen voor het vergroten van de opening van de containers.  
Dan zouden er weer afvalzakken van 60 liter in kunnen. Eerder dit jaar werd de  
opening juist verkleind. Ook stelt Hopman voor om iedereen weer een vast bedrag  
per jaar te laten betalen voor het ophalen van alle huisvuil.

PATRICIA HOPMAN BESTRIJDT 
AFVALBELEID GEMEENTE
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te ontmoeten, te struinen en te  
wandelen. Voor de Scouting en de 
Kynologenvereniging heeft de komst 
van KW37 desastreuze gevolgen  
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gemaaid. Met als resultaat kleurrijke 
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sterk op die van bouwvakkers, metaal-
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zal zijn. Rond de werkplaatsen is het  
een rommeltje vanwege de opslag van 
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handtekeningen te verzamelen. Het kan 
zijn dat zij ook bij u aan de deur komen. 
Wij hopen dan op uw steun. Een mogelijk 
geschikt moment is voorafgaand aan de 
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datum nog niet bekend is.

Eerder in Elderveld Nieuws stond een kort bericht over de eventuele verhuizing van kunstwerkplaats KW37 naar het ge-
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www.fysiotherapie-elderveld.nl  

Fysiotherapie • Bekkenfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Geriatrie Fysiotherapie • Manuele therapie 
Fysiofit • Zwangerfit • Shockwave therapie • Claudicatio Training • Dry Needling 
Medical Taping • Revalidatie na operaties • Acupunctuur • Diëtist • Counselling

Elderveld: Dordrechtweg 14 • 6843 DM Arnhem • Elden: Dolceplein 4 • 6842 DJ Arnhem • Tel. 026 - 381 09 34

Meerdere 

specialism
en

op één 

locatie!
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S T U U R  I N  E N  W I N

O P L O S S I N G  V O R I G E  P U Z Z E L

PUZZELDERVELD

Stuur uw oplossing 
vóór 27 november 2020

o.v.v. PUZZELDERVELD naar

Redactie Elderveld Nieuws 
Leimuidenplaats 22a 
6843 HG Arnhem

Onder de inzenders van 
goede oplossingen wordt een 
cadeaubon van € 25 verloot.

Winnaar vorige puzzel 

TON JANSSEN

Horizontaal 
3. zak; 6. rusttoestand; 9. aan de kant; 11. in tegenstelling tot (afk); 12. eterniet; 14. erbovenop; 16. vogel;  
17. narcosemiddel; 19. haver; 20. infaam; 23. obelisk; 25. legerrang; 26. struisvogel; 28. vroegere educatieve omroep;  
29. idool; 32. rebellie; 35. insect; 37. ontvangtoestel; 38. dans; 39. smet; 40. maandblad; 41. roem;  
42. wereldvoetbalbond; 43. vrachtauto; 44. zuivelproduct.

Verticaal 
1. gonzen; 2. sierplant; 4. populier; 5. steendruk; 6. hemellichaam; 7. vervoermiddel; 8. trots; 10. koele bewaarplaats;  
13. wind; 15. vroegere stijlperiode; 18. meisjesnaam; 21. radiaal; 22. zangvogel; 24. oplosmiddel; 26. kleur; 27. onderuit; 
29. reeds; 30. grappig; 31. ondeugd; 33. reusachtig; 34. toetsinstrument; 35. gelaat; 36. ontvangstbewijs; 37. eetlust.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

12 13 14 15
16 17 18 19

20 21 22
23 24 25

26 27
28 29 30 31

32 33 34
35 36 37 38
39  40

41 42
43 44

A F K L E P I D O O L
K R A P Y L O S R O
K C R E C H E I N D O M
R A T O R A I L S E L P
U O S M A A N S A E
M I R T E S V E R V A L

S A S T U B D A
P A R A A T Z B E S T E

B T E L E M E N T T
E E K S M I L E N O G A
C L A I M S F E R E N P
R A O N S N N E E P
U I L I G E R T S D E

OPLOSSING VORIGE PUZZEL
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Beste buurtbewoners,

Eerder heb ik u via Elderveld Nieuws verteld wat mijn  
zorgen zijn over de problemen met de huisjesmelkers die  
in onze wijk panden opkopen. De aantasting van de  
leefbaarheid is de grootste zorg. Diverse wijkbewoners, 
waaronder ik, hadden contact met de Arnhemse politiek 
om hierin verbetering te brengen. 

Er kwam een plan voor een vergunningstelsel. Daarin wordt 
vastgelegd wat de eisen zijn als men een pand wil  
verkameren of splitsen. De sterk ontregelende bewoning 
door arbeidsmigranten in woonhuizen is daarbij straks niet 
meer mogelijk. Als er al een huis wordt verhuurd in de vorm 
van kamerverhuur zijn er strenge normen voor de omvang 
van die kamers. Het splitsen van woningen kan in onze wijk 
ook eigenlijk niet meer door de normen die gelden.  
Dus zeker veel goed nieuws. Verder is het van belang dat  
kamerverhuurbedrijven in woonwijken niet te  
geconcentreerd voorkomen, maar verspreid. Dus hadden  
de wethouder en zijn ambtenaren vastgelegd dat er altijd  
minimaal 50 meter onderling afstand tussen verkamerde 
panden zou moeten zijn.

In vele gemeenten in Nederland speelt dit. De regelgeving  
in die andere steden is altijd een vergunningstelsel met  
kwaliteitseisen en ook altijd een norm over spreiding.  
Dat kan zijn een minimale onderlinge afstand of een  
maximum percentage in de wijken.

Toen het overleg tussen bewoners uit diverse wijken en de 
wethouder al een tijdje bezig was, werden er politieke  
partijen benaderd door andere belanghebbenden, zoals  
een makelaar in beleggingspandjes. Die hebben hun invloed 
aangewend om de plannen voor hen zo gunstig mogelijk te 
laten zijn. De VVD-fractie ging daar als eerste op in.  
Zij initieerden een motie waarbij de onderlinge afstand van  
50 meter tussen verkamerde panden alleen nog maar in het 
Spijkerkwartier zou gelden. Ondanks dat juist die VVD-fractie 
aan ons, als bewoners vanuit diverse wijken, had toegezegd 
dat regelgeving altijd in alle wijken hetzelfde zou zijn.  
Die motie om de spreiding alleen in het Spijkerkwartier te  
laten gelden, werd gesteund vanuit VVD, Partij voor de  
Dieren, Arnhem Centraal, CU, D66, CDA en Arnhemse  
Ouderenpartij. Een kleine meerderheid, helaas.

Dat betekende dat het oorspronkelijke plan onder die invloed 
werd aangepast. Dat was geheel tegen onze standpunten  
in als het gaat om waarborgen van leefbaarheid. Dat is de 
reden dat we samen met bewoners uit de wijken Presikhaaf 

en de Laar West op het plan hebben gereageerd met een 
zienswijze. Daarin hebben we de oorspronkelijke opzet  
inclusief een spreidingseis (50 meter onderlinge afstand  
overal in Arnhem) bepleit. 

Tijdens de meest recente behandeling in de gemeenteraad 
van het plan is er weer vanuit vijf wijken, waaronder onze wijk 
Elderveld, ingesproken. We hadden vooraf de argumenten  
die zijn gehanteerd om het plan aan te passen getoetst.  
Wij zijn tot de overtuiging gekomen dat het plan onterecht 
werd aangepast. Daar wilden we de raadsleden van  
overtuigen. We hebben ook aangegeven dat Arnhem  
met dit beperkte vergunningsstelsel een vreemde eend in  
de bijt wordt. Overal hanteert men vormen van spreiding  
bij vergunning. In Arnhem dus als enige niet.  
Zijn wij tweederangsburgers?  
Of moet Arnhem een trekpleister blijven voor huisjesmelkers? 

Sommige fracties blijven gehoor geven aan de lobby vanuit 
de hoek van speculanten en huisjesmelkers en die gaan we 
niet overhalen, maar enkele fracties gaven al aan gevoelig 
te zijn voor ons pleidooi (Christen Unie en Arnhemse  
Ouderenpartij). Hopelijk volgen er meer en komt er steun 
voor een “tegenmotie” waardoor het vergunningsstelsel  
weer een norm voor spreiding zal bevatten.

Dan blijft nog over wat te doen met bestaande gevallen.  
Omdat de gemeente met haar nieuwe plannen niet zomaar 
datgene kan verbieden wat nu (nog) niet verboden is, vallen 
die bestaande situaties onder een “overgangsrecht” en  
hoeven ze geen vergunning aan te vragen.  
Dat is best teleurstellend.  We zijn als wijkbewoners met  
de gemeente in overleg over wat daaraan te doen valt. 

Ton Boelens

UPDATE GEMEENTELIJK BELEID 
HUISJESMELKERS
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Telkens weer doen er zich in Elderveld hartverscheurende 
taferelen voor van wijkbewoners die hun hond, kat of 
ander huisdier kwijt zijn. Bezorgde eigenaren raken soms 
in paniek als zij niet onmiddellijk weten wat zij het beste 
kunnen doen. De Stichting Amivedi biedt hulp.  
Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor vermiste en 
gevonden huisdieren in Nederland. Het is een landelijk 
meldpunt waar u uw huisdier als vermist kunt opgeven 
zodat uw dier snel weer veilig thuis is. Amivedi kreeg  
vorig jaar 81.725 meldingen waarvan bijna 80 procent 
over vermiste en gevonden katten. 

Hoe kan ik een vermist of gevonden huisdier melden? 
U kunt uw melding doen via het online formulier op de 
website www.amivedi.nl. Een vrijwilliger controleert  
vervolgens uw aanmelding en neemt zo nodig contact met 
u op voor aanvullende informatie. Is uw melding compleet, 
dan wordt deze binnen 24 uur op de website geplaatst. 
Amivedi zoekt net als u in het bestand met vermiste en 
gevonden huisdieren. Vindt de vrijwilliger uw vermiste of 
gevonden huisdier? Dan neemt hij of zij uiteraard zo snel 
mogelijk contact met u op. Eldervelders kunnen een  
vermissing ook telefonisch of per email melden bij Michiel 
Goedhart van het Meldpunt Arnhem/Zevenaar (Telefoon: 
088-0064609; E-mail: arnhem@amivedi.com); Facebook: 
www.facebook.com/343260455877500). De vrijwilliger 
plaatst de melding op de website en onderhoudt tevens 
contact met dierenasiels en dierenambulances. U doet er 
echter goed aan om ook zelf met het Dierentehuis Arnhem 
en de Dierenambulance Arnhem contact op te nemen.

Wat kunt u verder doen?
Amivedi heeft diverse tips waarmee u de vindkans van uw 
vermiste huisdier of de hereniging met de eigenaar van een 
gevonden huisdier vergroot. Er zijn algemene tips en  
specifieke tips voor honden, katten, vogels en andere dieren. 

Algemene tips voor vermiste huisdieren
•  Zoek uw huisdier in het Amivedi-bestand van  

gevonden huisdieren
•  Staat uw huisdier niet in het bestand, maak dan zo  

snel mogelijk een melding en vul het meldingsformulier 
zo volledig mogelijk in.

•  Meld de vermissing op buurtapps zoals Nextdoor.nl  
en Buurtpraat Elderveld

•  Maak een flyer/poster en verspreid deze in de regio.  
Een handig sjabloon dat u zelf kunt invullen,  
downloaden en printen vindt u via amivedi.nl/poster.

•  Maak een vermissing ook bekend bij buren, politie en 
andere instanties. Blijf deze contacten herhalen en geef 
bij bezoek aan het asiel een foto van het dier af.

•  Zoek bij vermissing na een verhuizing altijd in de  
omgeving van de oude woning en waarschuw uw  
vroegere buren.

•  Check bij de gemeente of u uw poster (overal) mag  
ophangen en voorkom zo een boete.

•  Gebruik geen grote nieten of spijkertjes op bomen,  
maar bevestig de poster met gebruik van touwtjes  
of plakband.

•  Pas op met het uitloven van een beloning; dit kan  
bedriegers en oplichters aantrekken.

•  Plaats een gratis advertentie in huis-aan-huisbladen en 
op prikborden van drukbezochte winkels/scholen.

•  Indien uw dier gechipt is, check of uw adresgegevens 
e.d. bij de databank nog kloppen en meld dat uw dier 
vermist wordt (www.chipnummer.nl).

•  Kijk tot uw huisdier terug is, niet alleen lokaal maar ook 
landelijk, regelmatig tussen de gevonden huisdieren op 
onze website.

•  Bezoek meerdere keren asielen in de regio en laat een 
foto van uw vermiste huisdier achter.

•  Zoek uw vermiste huisdier op zolders, in schuren,  
garages, tuinen en bergingen en vraag via posters of 
flyers uw buurtgenoten daar ook te kijken.

•  Vergeet niet de posters weer overal te verwijderen als  
uw dier weer veilig thuis is

Aanvullende tips voor gevonden huisdieren
Veel tips gelden zowel voor het melden van vermiste als 
gevonden huisdieren. Hieronder enkele aanvullende tips 
voor gevonden huisdieren:
•  Ga langs bij de dierenarts of bel de dierenambulance  

om het huisdier te laten controleren op een chip.
•  Neem bij een gewond huisdier direct contact op met  

de dierenambulance of ga ermee naar de dierenarts.
•  Bel, bij het vinden van een overleden dier, met de  

dierenambulance of de gemeente. Meld een overleden 
dier zeker ook aan bij Amivedi. 

•  Kijk, tot het huisdier terug is bij het baasje, regelmatig 
tussen de vermiste dieren op de website van Amivedi.

HELP! MIJN HUISDIER IS WEG.
WAT NU? 
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De gemeente wil de natuur rondom de sportvelden in  
Park de Steenen Camer zoveel mogelijk met rust laten. 
Onderhoud is echter nodig om te voorkomen dat domi-
nante boom- en plantensoorten de overhand krijgen en 
de biodiversiteit minder wordt. Onlangs is een vertegen-
woordiger van de werkgroep Elderveld Groen meegelopen 
tijdens de wijkschouw Natuurroute Elderveld. Hierna het 
verslag van deze wijkschouw waaraan ook medewerkers 
van de gemeente en het Sportbedrijf Arnhem deelnamen. 

Er groeien veel hazelaars in het gebied rond de sportvelden.  
In de loop der jaren zijn de hazelaars uitgegroeid tot hoog 
opgeschoten struiken met een dicht bladerdek. De vorm 
heeft veel weg van geopende paraplu’s. Bijzonder gezicht, 
maar hierdoor is de onder begroeiing langzaam aan het  
verdwijnen. De gemeente stelt voor om de hazelaars te 
‘dunnen’. De dikke stammen verwijderen, de dunnere  
stammen van de hazelaars laten staan. Er wordt overlegd 
of dit ook verspreid over meerdere jaren kan gebeuren. 
Nadeel daarvan is dat er dan meerdere jaren achter elkaar 
werkzaamheden plaats vinden in een gebied dat juist zoveel 
mogelijk met rust gelaten moet worden (en uiteraard  

hogere kosten). Elderveld 
Groen stelt voor om dan  
specifieke keuzes te maken. 
Dus aanwijzen welke van de 
hazelaars te dunnen, welke  
helemaal laten staan (o.a. een 
hele grote met enorm veel 
waterloten) en een paar aan 
te wijzen hazelaars helemaal 
inkorten, waardoor er meer 
licht, lucht en gelaagdheid zal 
ontstaan. 

Hoog opgeschoten hazelaar langs het natuurpad

In de begroeiing langs het hekwerk tussen het natuurpad  
en de hockeyvelden bevinden zich een aantal ‘gaten’.  
Gezamenlijk wordt besloten deze gaten op te vullen.  
In verband met schaduwvorming op het kunstgras mag  
de begroeiing niet hoger worden dan één meter boven  
het hekwerk. 

Langs het hekwerk staan ook een aantal grote elzen.  
De gemeente vindt het niet mooi en onnatuurlijk om deze 
bomen tot één meter boven het hek in te korten.  
Deze grote elzen blijven dan ook staan. Opslag van bomen 
wordt in deze smalle strook tussen het hockeyveld en het 
natuurpad verwijderd. De heesters krijgen hier voorrang.

In de bocht van het pad, waar de afstand tot de  
hockeyvelden groter is, staan diverse oude knotwilgen.  
Deze zijn niet onderhouden waardoor de stammen  
topzwaar zijn geworden en op diverse plaatsen zijn  
ingescheurd. De gemeente zal bekijken welke wilgen nog  
in aanmerking komen voor een knotbeurt. 

Ten zuiden van de bocht in het natuurpad ligt in het water 
een eiland. De gemeente stelt voor om een doorkijk te  
maken en zichtlijnen te creëren in een trechtervorm vanaf 
het pad richting het water. Elderveld Groen stelt voor om de 

trechtervorm om te keren en 
vanaf het pad een smal paadje 
te maken richting het water 
waar de ‘trechter’ langs de  
oever uitwaaiert. Dit idee wordt 
overgenomen. Zo blijft het 
pad donkerder en spannender 
en wordt er gebruik gemaakt 
van het open karakter van het 
water. Dat is ook beter voor de 
bevers die hier regelmatig  
gespot worden. 

Het eiland gezien vanuit het Noorden

Aan de Drielsedijk ligt de groene haag tussen het  
voetbalveld en het talud er prachtig bij. De walnotenbomen 
in deze haag zijn echter behoorlijk in de verdrukking  
gekomen door snel opgroeiende veldesdoorns.  
Het is jammer als deze mooie walnoten het loodje zouden 
leggen. Een paar veldesdoorns kunnen op 1-1,5 meter  
afgezaagd worden (waarna ze opnieuw uit kunnen lopen). 
De walnoten komen dan meer in het zicht en krijgen meer 
ruimte om door te groeien. 

De hoge populieren bij de Kynologenvereniging blijven 
staan, ondanks de overlast van schaduw op het gras van  
het trainingsveld. Schaduw is geen reden voor het  
verwijderen van bomen.

De gemeente geeft aan dat alle snoeihout in het gebied 
blijft en verwerkt wordt in takkenrillen voor vogels en  
insecten en eventueel een ‘boomstambank’. 

Na nog vele andere suggesties gedaan te hebben besluiten 
we het er na een wandeling van twee uur bij te laten.  
De werkzaamheden zullen eind winter 2020-2021 worden 
uitgevoerd.

VERSL AG WIJKSCHOUW  
NATUURROUTE ELDERVELD
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

BERICHT VAN DE  
VOORZITTER

DIGITALE 
WIJKGIDS

HONDENSPEELVELD  
IN ELDERVELD?

In deze bijzondere tijd is het Dagelijks Bestuur van het 
Wijkplatform (WPF) toch regelmatig bij elkaar kunnen  
komen. Bij die bijeenkomsten is veel gesproken.  
Onder andere is er gesproken over de eventuele komst 
van KW37 (kunstwerkplaats) naar het veldje naast de 
kynologenclub (uw WPF is tegen dit plan). Er is gesproken 
over het winkelcentrum, de Halloweentocht (die helaas 
niet heeft mogen doorgaan), een eventueel honden-
speelveld, het groen in de wijk, het verkeer, plannen voor 
onze wijk, enz. U leest het, we zijn op velerlei gebied  
bezig met uw wijk en dat blijven wij doen. 

De diverse werkgroepen van het WPF doen fantastisch 
werk en houden, op hun gebied, de wijk “in de gaten”. 

Ondertussen worden er in de wijk schouwingen verricht. 
Een schouwing geschiedt met een lid van een werkgroep 
van het WPF, iemand van de gemeente en wijkbewoner(s). 
Er wordt gekeken hoe een en ander ervoor staat en  
waar verbeteringen wenselijk zijn. Kortom, het gaat om 
leefomgeving en milieu.  

Mocht u ook mee willen lopen / schouwen, meld u aan! 
Al blijft het lastig om goed met elkaar in contact te komen 
en te blijven, we gaan door. Ik verwijs u graag naar onze 
website die we up-to-date proberen te houden:  
www.elderveld.nl. Een aanrader!

Dirk Bruinsma 
Voorzitter Wijkplatform Elderveld

De Redactie Wijkwebsite Elderveld.nl heeft samen met 
Team Leefomgeving van de Gemeente Arnhem gewerkt 
aan de digitale wijkgids voor de wijk Elderveld.   
Dit naar aanleiding van de reeds verspreide wijkgids in 
onze wijk met allerlei initiatieven uit de wijk.  

Deze is sinds kort te bekijken op de wijkwebsite: 
Elderveld.nl/wijkgids

De digitale kaartjes laten zien waar de initiatieven worden 
aangeboden.

De Digitale Wijkgids is nog in ontwikkeling.  
Het kan dus zijn dat u een vereniging, organisatie, een 
school of ander initiatief mist. Omdat er contact info  
verspreid wordt middels de digitale wijkgids, moeten  
wij hiervoor wel toestemming hebben. Geleidelijk zal de 
wijkgids ook uitgebreid worden met bijvoorbeeld zorg 
(huisartsen, tandartsen, etc.). 

Mist u een initiatief die er wel in thuis hoort of heeft u een 
idee voor een rubriek, die er ook in zou moeten komen? 
Stuur dan even een e-mail naar:  
wijkplatform.elderveld@gmail.com 

We hebben als Wijkplatform Elderveld de vraag mogen 
ontvangen of wij als Wijkplatform ons willen inzetten  
voor een hondenspeelveld in de wijk.  
Als Dagelijks Bestuur zijn we met desbetreffende  
bewoner, de heer R. Weyers, aan de slag gegaan met 
een onderzoek naar de behoefte voor een dergelijk 
speelveld in onze wijk. 

We zijn hiervoor benieuwd naar uw mening.  
Bent u voor of tegen een dergelijk hondenspeelveld in 
onze wijk? U kunt meedoen aan dit onderzoek tot  
17 november 2020 om 17:00 uur. Na 17 november 2020 
wordt de uitslag bekend gemaakt op wijkwebsite. 

 

 

Enquête is te vinden op: 
Elderveld.nl/wijkplatform/hondenspeelveld-in-elderveld/
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U I T  ‘ T  W I J K P L A T F O R M

25 JAAR WPF  
WERKGROEP SPELEN

25 JAAR WPF  
BUURTPREVENTIE

Ook in deze wijkkrant gaan we het weer hebben over een  
van de aandachtspunten van het Wijkplatform. Met als  
onderwerp: werkgroep Spelen / Waterspeeltuin (Spelderveld). 

In 2000 ontstond er een werkgroep Spelen vanuit het  
Wijkplatform. Peter Krijnen was toen onderdeel van deze 
werkgroep en heeft zich o.a. ingezet voor het vernieuwen 
van de Waterspeeltuin (ook wel bekend als Spelderveld). 
Zo was de werkgroep in 2001 en 2002 in gesprek met de 
Gemeente over de benodigde werkzaamheden. Denk hier 
bijvoorbeeld aan drainage.  In juni 2002 vond de opening 
van Spelderveld plaats, nadat de drainage werkzaamheden 
waren uitgevoerd door Gemeente Arnhem. Deze opening 
werd toen feestelijk verzorgd door de werkgroep Spelen, 
Wijkplatform en Gemeente Arnhem. In oktober 2004 werd 
deze werkgroep tijdelijk opgeheven. En dit bleef zo, totdat er 
in 2017 een nieuwe werkgroep opgestart werd ten behoeve 
van het wijkactieplan. In dat jaar kwam uit het Wijkactieplan 
naar voren dat er gekeken moest worden naar de  
Waterspeeltuin (Spelderveld). Zo ging er dus een nieuwe 
werkgroep van start. 

De werkgroep Waterspeeltuin – waarin meerdere bewoners 
vertegenwoordigd waren – en Gemeente Arnhem zijn  
samen gezamenlijk tot het ontwerp gekomen. Op zaterdag 
18 mei 2019 was de Waterspeeltuin Elderveld feestelijk  
geopend door wijkwethouder Ronald Paping.

Vervolgens, later in 2019, heeft de werkgroep Waterspeeltuin 
een doorstart gemaakt met de naam werkgroep Spelen/ 
Speeltuinen. De werkgroep was van plan om in het voorjaar/ 
zomer 2020 aan de slag te gaan met de lijst speeltuinen in 
de wijk en waar eventueel verbeteringen nodig zijn. Door 
de corona heeft dit nog niet verder kunnen plaats vinden en 
momenteel gaan we ook weer richting de koude maanden, 
waarin de speeltuinen minder gebruikt worden door de  
desbetreffende doelgroep. 

Heeft u als wijkbewoner aandachtspunten voor een  
speeltuin bij u in de buurt en wilt u zich daarvoor inzetten?  
Dit kunt u dan melden aan de werkgroep Spelen:  
Elderveld.nl/wijkplatform-elderveld/werkgroep-spelen/

Naast de werkgroep Spelen, heeft het Wijkplatform zich 
ook ingezet voor Buurtpreventie in de wijk.   
Wijkveiligheid is van het begin af aan een aandachtspunt 
van het Wijkplatform Elderveld. Naast eigen initiatieven 
van bewoners om de veiligheid in de buurt te  
vergroten werd in 2013 een Wijkactieplan 2013-2015 
door het Wijkplatform opgesteld. In dit actieplan werd 
opgenomen als maatregel dat men het ontstaan van 
buurtpreventieprojecten wilde gaan stimuleren en  
faciliteren (met geld en ondersteuning opbouwwerk).

Aanleiding onder meer was de sterke groei van het  
aantal woninginbraken in Elderveld. In het voorjaar van 
2013 hebben bewoners zelf initiatief genomen om een 
bewonersavond te beleggen. Hieruit kwam een  
initiatiefgroepje dat in overleg met wijkagent en  
opbouwwerk ging kijken wat de mogelijkheden waren 

en hoe dit te organiseren. Dit leidde in juni 2013 tot een 
grote bewonersavond voor alle bewoners van  
Elderhof-Zuid waaraan meer dan 100 bewoners  
deelnamen. Die avond werd officieel gestart met het 
buurtpreventieproject. Er werden 12 buurtcoördinatoren 
aangesteld die vervolgens meerdere keren  
bijeenkwamen om de voortgang te bespreken.  
Het wijkplatform ondersteunde de initiatieven van deze 
bewoners. Er werd een wijkschouw gehouden en de  
belangrijkste fysieke knelpunten in de wijk, waaronder  
te hard rijden en donkere plekken, werden met de  
gemeente besproken en opgelost.

Lees het bericht verder op: 
Elderveld.nl/wijkplatform/ 
25-jaar-wpf-buurtpreventie-elderveld/
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Steeds vaker worden bloemen ingezaaid om bijen, 
vlinders en andere insecten van voedsel te voorzien. 
Bermen, dijken, akkerranden, zelfs natuurgebieden 
worden ‘opgevrolijkt’ met allerlei bloemenmengsels. 
Dat heeft ook een keerzijde, aldus Floron. Inzaaien 
kan bijdragen aan het verlies van inheemse wilde 
planten en insecten. 

Bloemenmengsels een hype 
Inzaaien is een hype. Iedereen lijkt te willen helpen om 
meer voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere 
insecten te creëren. Een zeer nobel streven. Er worden 
idylles aangelegd, bermen ingezaaid en er is zelfs een 
landelijke zaaidag. Kortom, er is veel aandacht voor  
insecten. Wat men zich echter niet realiseert, is dat  
inzaaien ook een effect heeft op de wilde flora. Floron, 
de organisatie die zich inzet voor het behoud van de 
wilde planten, maakt zich daar ernstig zorgen over. 

Ingezaaide planten gedijen niet of slechts enkele jaren, 
omdat het maaibeheer niet wordt aangepast

In Nederland zien we dat veel bodems verstoord zijn 
door onder andere een overschot aan voedingsstoffen 
(zoals stikstof) of een voor planten ongunstig  
maaibeheer (zoals klepelen). Het gevolg hiervan is dat 
veel vegetaties zijn verarmd. Bloemrijke kruiden,  
onmisbaar voor veel insecten als voedsel- en  
waardplant, verdwijnen en meer concurrentiekrachtige 
grassen floreren als nooit tevoren. 

De natuur een handje helpen, werkt vaak niet 
Het is verleidelijk om in dergelijke gevallen de natuur 
een handje te helpen en bloemenmengsels in te  
zaaien. Maar als de oorzaak van de verarming niet is 
weggenomen, is de kans dat deze soorten zich  
kunnen handhaven zeer klein. In de praktijk zien we dat 
ingezaaide planten niet of slechts enkele jaren gedijen, 
omdat het maaibeheer niet wordt aangepast.  
Daardoor hebben concurrentiekrachtige grassen op 
voedselrijke bodems binnen enkele jaren de meeste 
ingezaaide planten weggeconcurreerd. Dat is natuurlijk 
zonde van de investering! 

Soortenrijkdom in Elderhof door slim maaibeheer

Streekeigen karakter van regio’s gaat verloren 
In veel bloemenmengsels zitten soorten die van nature 
niet in Nederland voorkomen, zogenaamde exoten. 
Het gaat dan om soorten als inkarnaatklaver, boekweit, 
bladrammenas, cosmea en phacelia. Ook het inzaaien 
van inheemse soorten, zoals knoopkruid, margriet en 
peen, zorgt ervoor dat het streekeigen karakter van 
regio’s in Nederland verloren gaat. Nog niet zolang 
geleden kon je aan de soorten in de berm aflezen waar 
in Nederland je je ongeveer bevond, maar dankzij het 
massale inzaaien van algemene bloemenmengsels 
lijken deze tijden voorbij. En dat terwijl lokale insecten-
gemeenschappen juist zijn aangepast aan de  

streekeigen flora! Door nieuwe 
soorten te introduceren, kun 
je zelfs essentiële voedsel- en 
waardplanten voor inheemse 
bijen, vlinders en andere  
insecten verliezen. 
 
 
Phacelia in de Boomgaard 
Steenen Camer

Experiment Beemdkroon in de Boomgaard 
Sascha van der Meer van FLORON adviseert:  
“Kijk voordat je gaat zaaien eerst goed welke wilde 
planten er in de omgeving staan. En geef deze soorten 
meer ruimte door goed ecologisch beheer. Dat is niet 
alleen goed voor wilde plantensoorten, maar ook voor 
bijen, vlinders en alle andere insecten die afhankelijk zijn 
van onze inheemse wilde flora”. De Stichting Arnhem 
Zoemt neemt dit advies ter harte. In de Boomgaard de 
Steenen Camer aan de Driesedijk hebben vrijwilligers 
een strook met Beemdkroon ofwel Knautia ingezaaid. 
Dit is een soort die van nature in het rivierengebied kan 
voorkomen, bijvoorbeeld in natuurvriendelijk beheerde 
hooilanden en dijkvegetaties. Door de zaden te oogsten 
en vervolgens ergens anders weer uit te strooien,  
probeert Arnhem Zoemt het leefgebied van de  
Knautiabij te vergroten. Deze zeldzame bij is voor  
zijn voortbestaan volledig afhankelijk van  
beemdkroonplanten.  
We zijn benieuwd of dit experiment oplevert wat men 
ervan verwacht …

(DEELS ONTLEEND AAN NIEUWSBRIEF FOOD+AGRI BUSINESS)

GOEDBEDOELD  
BLOEMENMENGSEL  

SCHAADT WILDE PL ANTEN  
EN INSECTEN

Ingezaaide boekweit zover het oog reikt
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B E R I C H T E N  V A N  D E  B T V

BIOLOGISCHE TUINBOUWVERENIGING 
ELDERVELD

AFGELAST I.V.M. COVID-19

VACATURE BLOESEMFIETSTOCHT!

ROMEINSE ACTIVITEITEN

HERFST IN PARK DE STEENEN CAMER 

ROMEINSE TUIN IN “RIDDERS VAN GELRE”

Door de Coronacrisis is dit jaar alles anders, bijna geen 
activiteiten, bijna geen inkomsten voor onze bar maar wel 
heel erg veel belangstelling voor tuinieren en voor het 
kopen van plantjes en meststoffen. 
Diverse vrijwilligerswerkzaamheden gaan nog wel door 
maar alleen in heel kleine groepjes, in het park, de 
schoonmaak, de kwekerij, de plantjeswinkel en de  
Romeinse tuin. De wachtlijst voor een tuin is in 45 jaar 
nog nooit zo lang geweest. Aanmelden voor een tuin in 
2022 kan via onze website www.btv-elderveld.nl 

Door de aanhoudende Corona-crisis en de strengere 
overheidsmaatregelen zijn wij genoodzaakt onze  
resterende activiteiten van 2020 allemaal af te gelasten. 
Heel erg jammer. Voor 2021 hebben we een nieuw  
programma opgesteld met alle activiteiten die u van ons 
gewenst bent. Hopelijk mogen die wel doorgaan.
• BTV Park-werkdag zaterdag 7 november, afgelast.
•  Kerstmarkt de Steenen Camer zaterdag 12 december, 

afgelast.
• Kerstbingo zaterdag 19 december, afgelast.

In april 2021, als Corona  
geschiedenis is, willen we weer 
een leuke bloesemfietstocht  
voor u organiseren. De BTV is  
nog wel op zoek naar iemand  
die graag fietst, goed bekend is  
in de Betuwe en het leuk vindt 
om verrassende fietsroutes  
samen te stellen. Handigheid  
met de computer en enige  
kennis van de verkeersregels is een pre. Bent u die vrijwil-
liger. Wacht dan niet tot volgend jaar, maar meld u zich 
nu alvast aan via de mail voorzitter@btv-elderveld.nl 

Door de Covid-19 was zondag 11 oktober de Dag van de 
Arnhemse Geschiedenis ook al afgelast. In plaats hiervan 
hebben we samen met andere Arnhemse historische ver-
enigingen een speciale DAG-krant gemaakt, deze is op 4 
oktober huis aan huis verspreid als bijlage bij de Arnhem-
se Koerier. Heeft u deze bijlage niet ontvangen en wilt u 
deze alsnog hebben dan kunt u deze bij ons op een za-
terdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen.

Gewoon lekker 
wandelend  
genieten van de 
herfst in ons park  
is nog wel  
toegestaan.  
Wel met maximaal 
4 personen per 
groep en houd rekening met elkaar, houd dus 1,5 meter 
afstand. Hierbij nog wel opgemerkt dat u alleen mag  
kijken naar al het moois in het volkstuinpark, de  
boomgaard en de Romeinse tuin maar u mag nergens 
zelf oogsten.

Op 31 augustus hebben we rond onze Romeinse tuin  
een prachtige Romeinse markt ingericht speciaal voor 
tv-opnamen door Omroep Gelderland. Het was de  
bedoeling om deze tv-opnamen te maken op onze  
geplande oogstmarkt maar die mocht niet doorgaan.  
Ook nu mocht er geen publiek aanwezig zijn maar wel  
vrijwilligers in Romeinse en Bataafse kledij.  

Op maandagavond 2 november komt onze Romeinse tuin 
en het hele marktgebeuren mooi in beeld in de Tv-serie 
“Ridders van Gelre”. Als u deze uitzending hebt gemist dan 
kunt u die nog terug kijken via www.omroepgelderland.nl 

Televisie opname voor de serie “Ridders van Gelre”
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Beste wijkbewoners, 
Komen er nu wooneenheden en werkplaatsen in ons 
mooie Park de Steenen Camer? Dat is een vraag die de 
gemoederen in Elderveld sterk bezighoudt en de emoties 
soms hoog doet oplaaien. In het augustusnummer  
van Elderveld Nieuws stonden al bijdragen van de  
Kynologenvereniging, de Scouting en van ons als  
omwonenden. Inmiddels hebben wij en enkele andere 
betrokken partijen het vertrouwen in wethouder  
Bouwkamp verloren en uit protest het overleg met de  
gemeente opgeschort. In dit ingezonden bericht  
rapporteren wij over de laatste stand-van-zaken. 

Wat ging eraan vooraf?  
Het besluit om het vertrouwen in de wethouder op te 
zeggen en het overleg op te schorten is niet lichtvaardig 
genomen. Wat ging eraan vooraf? Op 3 juli jl. hadden wij 
gesprek met wethouder Bouwkamp op het stadshuis. 
Daarin zegde zij toe om na de zomervakantie met een 
uitgewerkt plan voor de inrichting en het gebruik van het 
gemeenteveld te komen. Daarna zou de gemeente dit 
plan met alle betrokken partijen afzonderlijk bespreken en 
eventueel verder uitwerken (als onderdeel van een zorg-
vuldig onderzoek naar de inpassing). Pas daarna zou KW37 
de gelegenheid krijgen het plan via een inspraakavond of 
een grootschalige digitale bijeenkomst aan de buurt te 
presenteren. Deze toezeggingen zijn volledig in lijn met de 
bewonersbrief van 16 juni jl. Wij citeren de wethouder:  
“Als het idee voor een inpassing op het terrein aan de 
Drielsedijk concreet is uitgewerkt, bespreken wij deze weer 
met de wijk” (pag. 3) en “Daarom wil de gemeente het idee 
voor deze locatie samen met KW37 en onder andere direct 
omwonenden, aangrenzende partijen, het wijkplatform en 
lokale groene groepen uitwerken” (pag. 3).

Het toegezegde uitgewerkte plan dat niet kwam  
Halverwege september vertelde de projectleider ons via 
de telefoon dat niet de gemeente maar KW37 beslist of 
wij het uitgewerkte plan nog vóór de KW37-presentatie 
onder ogen krijgen. Dit is volledig in strijd met de gedane 
toezeggingen in ons gesprek met de wethouder en de be-
wonersbrief.

Toegezegde participatie van de wijk uit  
de planning verdwenen 
Daarnaast kregen wij te horen dat het traject van  
burgerparticipatie nu zou starten met de presentatie van 
KW37. Tijdens deze presentatie in oktober zouden dan alle 
betrokken partijen hun zegje kunnen doen. Het advies over 

de komst van KW37 aan de gemeenteraad zou direct na 
deze presentatie volgen. Nadat eerder de postzak met de 
bewonersbrieven plotsklaps zoek was, blijkt nu dus ook het 
beloofde bilaterale overleg van de gemeente met omwo-
nenden en verenigingen te zijn verdwenen. Dit beperkt de 
mogelijkheden van de wijk om mee te beslissen over de 
verhuizing van KW37 naar Park de Steenen Camer en te 
beargumenteren waarom het een goed of slecht plan is. 

Raadsbrieven van omwonenden,  
verenigingen en raadsfracties 
Voor de zoveelste keer blijkt dat de wethouder de  
toegezegde transparantie, communicatie en  
burgerparticipatie niet waarmaakt. De gebroken beloften 
hebben in Elderveld tot grote verwarring en commotie 
geleid. In een raadsbrief hebben wij gezegd pas weer te 
overleggen als we het toegezegde uitgewerkte plan  
hebben ontvangen. Zonder zo’n plan is verder overleg over 
de inrichting en het gebruik van het gemeenteveld immers 
niet erg zinvol. De Scouting en de eigenaren van het  
Pannenkoekenrestaurant hebben een soortgelijke brief aan 
burgemeester, wethouders en raadsleden gestuurd.  
Andere betrokken partijen overwegen dat ook te doen. 

De handelwijze van de wethouder was voor wijkbewoner 
en raadslid Nico Wiggers aanleiding om maar liefst 21  
kritische vragen te stellen aan het college van burgemees-
ter en wethouders. In haar antwoord zegt Bouwkamp:  
“Wij herkennen ons niet in het beeld dat toezeggingen  
niet zijn nagekomen”. En ze stelt dat “dergelijke uitingen 
niet zijn gedaan c.q. zo niet geïnterpreteerd kunnen  
worden”. Hiermee zet ze de omwonenden weg als  
leugenaars die het niet goed begrepen hebben.  
We beraden ons op verdere stappen. De raadsvragen en 
het antwoord van de wethouder vindt u op onze website 
www.elderveldhoudenzo.nl

Hoe nu verder?  
KW37 bivakkeert nu nog op het Merwedeterrein in  
Presikhaaf. Daar mogen zij tot minimaal juni 2021 blijven 
wonen en werken. Wij hopen dat de gemeente een andere 
plek voor hen vindt. Een plek waar zij welkom zijn en hun 
beroep kunnen uitoefenen zonder overlast te veroorzaken. 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de omwonenden: Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, 
Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

UPDATE MOGELIJKE VERHUIZING KW37 
NAAR PARK DE STEENEN CAMER

Het gemeenteveld in de herfst van 2020
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Wiggers Mediation
Scheidingsmediator

Soms voorkomt een goed
gesprek het einde relatie.

De goedkoopste scheidingsbegeleider!
Gratis kennismaking; nu ook online via video.
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem-Zuid
www.wiggersmediation.nl
026 3890855 tel./WhatsApp 0653 384983

is een toonaangevende praktijk op het gebied van:

- Huidverbetering met laser
 Littekenbehandeling, bijv. acné, brandwonden, chirurgie,
 pigment- en ouderdomsvlekken,
 rimpelbehandeling, verfijnen huidstructuur en poriën
- Huidverjonging en -verbetering
 Microneedling voor gelaat en lichaam
- Definitieve ontharing
 IPL “Ellipse” bij het consumentenprogramma “Kassa” als beste uitgekomen
 Elektrisch ontharen
- Behandeling van couperose, bloedblaasjes, fibromen, steel- en 

ouderdoms wratten
- Behandeling van acné en probleemhuiden
- Medische camouflage van huidaandoeningen
- Figuurcorrectie
- Voeding & Beweging
- Permanente make-up

MARIBEAU medisch schoonheidsspecialist in dermatologie, voeding & bewe-
ging behandelt alle huidtypes. Wij zijn gediplomeerd en werken samen met de 
zorgverzekeraar voor definitieve ontharing, behandeling van acné,  
medische camouflage van huidaandoeningen en voedings advies.
Tevens werken wij samen met dermatologen en huisartsen.

Voor meer informatie over de behandelingen kijk op www.maribeau.nl,  
stuur een mail naar info@maribeau.nl of bel naar 026 - 32 36 586.

medisch schoonheidsspecialist in dermatologie
voeding & beweging

KUNSTGEBITTEN
Specialistisch team staat garant 

voor kwaliteit en zorg!
 

o.a. reparaties, rebasing, nieuwe prothese, 
implantaat prothese

Wij werken voor alle zorgverzekeraars
Bel voor een afspraak

P. ANDRIESSEN - TANDPROTHETICUS
Wassenaarweg 5a Arnhem 

026 - 362 04 55   -   06 - 13 96 29 50
www.peterandriessen.nl
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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

BEKIJK DE VACATURE OP ONZE WEBSITE
WWW.ZILVERZORG.COM/VACATURES/

WWW.ZILVERZORG.COM
INFO@ZILVERZORG.COM

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S VOOR DE FUNCTIE:

HUISHOUDELIJKE HULP

Hollandweg 52-54  |  6843 JP Arnhem
Tel: 026-3811436
(receptie tussen 8.00 en 14.00 uur)
info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

DE MOBIELE FYSIO- EN
HUIDTHERAPEUT, LOCATIE
DE BEHANDELBANK,
IS VERNIEUWD!

• Oncologische revalidatie
• Inloopspreekuur (ma 9-10 uur)
• COPD beweeggroep
  (di en do 10.30-11.30 uur)
• Fysiofitness onder begeleiding
  van een fysiotherapeut
  (ma 10.30-11.30 uur)
• Claudicatio (etalagebenen)
• Medical taping
• Dry-Needling

OVERIGE DISCIPLINES AANWEZIG

Bloedprikken Rijnstate Ziekenhuis, 
Vaccinaties op reis, Diëtistenpraktijk
Vitasens, Haar- en hoofdhuidspecialist
Sjaak ten Velde, Ergo advies kan!

• Oedeemtherapie
• Oncologische (na) zorg
• Aanmeten steunkousen
  klittenbandsysteem e.d.
• Acnetherapie
• Littekentherapie
• LPG Endermologie
• CelluM6 Alliance
• IPL ontharen
• Camouflagetherapie
• Peelingbehandelingen
• Microneedling Dermapen
• Permanente Make-Up
• Dermatografie
  En nog veel
  meer!

FYSIOTHERAPIE HUIDTHERAPIE

“Uw huid
en mobiliteit

zijn onze
prioriteit!”

Meerdere
specialiteiten
onder 1 dak!

Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl
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COLOFON

Nieuws
Alarmnummer Ambulance/Brandweer/Politie 112

Algemeen nummer politie Arnhem (Zuid) en gebiedsagenten Elderveld 0900-8844 

Gemeentelijke diensten

-  Stadhuis en Cluster Openbare Ruimte: Klant Contact Centrum 0800-1809 

(op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur; buiten kantoortijden 

wordt u alleen bij spoed doorverbonden met de meldkamer)

-  Meldingen openbare verlichting 

(defecte straatverlichting, aangereden masten) www.omgevingsdienst.nl

-  Omgevingsdienst Regio Arnhem (afgekort: ODRA) 026-3771600 

(voor milieuvragen en -meldingen) info@odra.nl

- Servicelijn SUEZ (grof- en tuinafval) 026-4460490

Gezondheidszorg: Dokterspost Arnhem 0900-1598

Karin Veldkamp: Coördinator Buurtbemiddeling 026-3519941

 Coördinator Buurtbemiddeling 06-29427944

 A. ma-do www.buurtbemiddelingarnhem.nl 

ORGANISATIES EN SERVICENUMMERS

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 15.00 UUR TOT 21.30 UUR
ZATERDAG EN ZONDAG VAN 14.00 UUR TOT 21.30 UUR
ALLE FEESTDAGEN VAN 14.00 UUR TOT 21.30 UUR

Vanaf € 10,00 p.p. cateren wij graag uw feest of evenement met 

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij afhalen: 
TJAP TJOY MET KIPVLEES +

BABI PANGANG + SATÉ AJAM +
TSIN TAO LOEMPIA’S - met nasi, bami of rijst

voor twee personen
van € 17,70 voor € 14,50

Geldig van 15 november 2020 tot 1 januari 2021
Max. 2x per bon; niet geldig op zon- en feestdagen

 
minimaal 15 personen. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.
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Activiteiten Wijkvereniging Elderveld 
Voor nadere informatie over vermelde activiteiten kan men terecht 
op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur op het kantoor 
van de vereniging, Leimuidenplaats 22A, Elderveld, tel. 3810798.
-  Active Body: woensdag 11, 18 en 25 november en 2, 9 en 16 

december van 18.15 tot 19.15 òf 19.30 tot 20.30 uur in het  
wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.

-  Conditiegym: donderdag 12, 19 en 26 november en 3, 10 en  
17 december van 8.45 tot 9.45 uur in de sporthal Elderveld,  
Breezandpad 13.

Activiteiten overige clubs, organisaties en verenigingen  
in Elderveld (onder voorbehoud)
•  Jeu de Boules op maandag en woensdag van 13.30 tot 

15.00 uur en zaterdag van 11.30 tot 13.00 uur achter de 
sporthal Elderveld, naast het Richard Krajicekveld  
(Jeu de Boulesclub Elderveld).

•  Steunpunt voor Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1, 
Elderveld, Arnhem heeft elke maand een uitvoerig  
standaardprogramma voor 55+.

•  Elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur in het Steunpunt voor 
Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1, Elderveld,  
Arnhem: Bridge, georganiseerd door Bridgeclub “Elderveld”.

•  Elke dinsdag van 19.30 tot 23.00 uur in het Steunpunt voor 
Ouderen “De Gaanderij”, Driemondplein 1, Elderveld,  
Arnhem: Klaverjassen en Jokeren, georganiseerd door  
Kaartclub “Het Stuk”.

•  Elke dinsdag vanaf 19.30 uur in het wijkcentrum Elderveld, 
Breezandpad 15, Arnhem: Sjoelen. De competitie start om 
20.00 uur. Georganiseerd door Sjoelvereniging Arnhem.

We zitten midden in de tweede coronagolf. In de media is veel 
aandacht voor het aantal coronabesmettingen in Nederland en in 
de grote steden. Mensen willen echter vaak maar een ding echt 
weten: hoe groot is op dit moment het risico op corona in mijn 
buurt? Dat is van belang als u bijvoorbeeld vrienden bij u thuis wil 
uitnodigen of echt iets nodig hebt uit een bepaalde winkel.  
Daarom is er nu de zogeheten coronalocatie-kaart.  
Wilt u weten hoeveel gevaar u loopt in uw onmiddellijke  
omgeving? Ga dan naar www.coronalocatie.nl In een oogopslag 
ziet u dan het aantal nieuwe besmettingen binnen een straal van 
2,5 kilometer rond uw locatie in de afgelopen week.

Aantal nieuwe besmettingen 2,5 kilometer rond de Koewei

WIJKAGENDA 
7 NOVEMBER - 19 DECEMBER 2020

HOEVEEL CORONABESMETTINGEN 
ZIJN ER IN UW DIRECTE OMGEVING?

Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T  026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Afscheid nemen zoals iemand was.




